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ثوان...
في
ٍ
ال َّ
�شك يف �أ َّننا ن�ستجيب بوعي معريف عميق �إلى
مبادرة «م�سرعات دبي امل�ستقبل» ،املبادرة اجلديدة
لـ «م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل» التي �أطلقها �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي،
رئي�س املجل�س التنفيذي ،رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
دبي للم�ستقبل ،والتي ت�أتي كمبادرة عاملية فريدة �ضمن «�أجندة دبي امل�ستقبل»
التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» يف �شهر �إبريل  ،2016حيث تهدف
املبادرة �إلى توفري برنامج متكامل لت�سريع وتنمية �أعمال ال�شركات النا�شئة،
املحلية والإقليمية والعاملية ،العاملة يف جمال التكنولوجيا امل�ستقبلية �ضمن
قطاعات االبتكار الرئي�سة .و�ست�سهم هذه املبادرة يف تو�سيع �أطر التعاون العاملي
يف جمال االبتكار ،كما تُ�س ِّلط ال�ضو َء على �أهم فر�ص القرن الواحد والع�شرين
من خالل تطبيق تكنولوجيا امل�ستقبل مثل الروبوتات ،وعلم اجلينوم ،والطباعة
ثالثية الأبعاد ،واحل�سابات املالية ،وحماكاة الطبيعة ،والتكنولوجيا احليوية.
ي�ضم �أحد �أعداد هذا
وا�ستجابة لهذه املبادرة اال�ست�شرافية ،ف�إنه ي�سعدنا �أن َّ
ال�شهر ،ملخ�ص ًا لكتاب�« :صناعات امل�ستقبل» للم�ؤلف «�أليك رو�س» �أ�ستاذ
االبتكار يف جامعة «جونز هوبكنز» ،الذي ي�ؤكد على �أنَّ الأ�سواق الذكية والنا�شئة
ومن �سبقوهم
بد�أت تَدفع �إلى العامل مببادرين مبتكرين� ،أثاروا غرية �أندادهم َ
يف «وادي ال�سيليكون»؛ ففي الأ�سواق املُ ِبدعة يف ٍّ
كل من�« :إ�ستونيا» و «دبي» مث ًال،
�صار االقت�صا ُد ك ُّله �إلكرتوني ًا .ويف �أماكن كثرية حول العامل يعمل املبدعون
امل َم َّكنون على تكوين �شبكات علمية ،وبناء حتالفات جتارية تتحدى كل املعوقات
أعمال جديد ًة ،تواجه البريوقراطية والإدارة التقليدية ،لتنطلقَ يف
وتبدع
مناذج � ٍ
َ
�آفاق ال حمدودة من الإبداع يف ا�ستثمار االبتكار.
�أما العدد الثاين فيلخ�ص كتاب« :املحفزات» لـ «مار�شال جولد�سميت» ويتناول
�صناعة ال�سلوك الإيجابي املُ�ستدام ،من خالل املحفزات املبا�شرة وال�ضمنية،
واملحفزات الواعية وغري الواعية ،واملحفزات امل�شجعة التي يجب ت�شغيلها،
واملثبطة التي يجب تعطيلها ،لكي نوا�صل يف م�سرية حياتنا� ،إعادة ترتيب
�أولوياتنا وتر�سيخ نظرتنا الإيجابية �إلى ذواتنا.
�أما العدد الأخري فيقدم �سبعة حماور لبناء جيل من ال�شباب القادر من خالل
ملخ�ص كتاب «�أبناء م�ستقلني يف عا ٍمل مملوءٍ باملدَ َّللني» ت�أليف «�ستيفن جلني» و
إمكانات غري
«جني نيل�سن» اللذان ي�ؤكدان على �أننا نعي�ش يف عامل يو ِّفر لأبنائنا �
ٍ
م�سبوقة ،ولذا يكمن التحدي يف م�ساعدتهم لالعتماد على �أنف�سهم من خالل
التحفيز واملهارات التي كنا نعتربها عنا�صر �أ�سا�سية للنجاح يف جيلنا والأجيال
التي �سبقتنا .ولذا علينا �أن ُن�س ِّل َح �أبنا َءنا بالقدرات املطلوبة التي مل تعد تُكت�سب
تلقائي ًا عرب ممار�سات حياتنا اليومية ،وهذا هو التحدي احلقيقي الذي نعتربه
�صعب ًا وم�شوق ًا يف نف�س الوقت.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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حتديات عاملنا املعا�صر
بكل املقايي�س يعترب عاملنا اليوم �أف�ضل بكثري مما كان عليه
قبل ثالثة �أو �أربعة عقود .ومع ذلك ،ورغم توافر فر�ص
النجاح والإجناز �أكرث من ال�سابق ف�إنَّ جيل النا�شئة اليوم
يبدو �أق َّل ت�أهي ًال القتنا�ص الفر�ص املتاحة مقارن ًة ب�أجيال
الآباء والأجداد .فمن الوا�ضح �أنَّ بع�ض القيم اجلوهرية التي
�ساعدتنا يف املا�ضي ب�شكل كبري ،باتت غائبة �أو غري را�سخة
متام ًا لدى ن�سبة كبرية من ال�شباب.
اليوم ،يبدو وك�أن الأطفال يفتقرون �إلى الإمكانات التي
ت�ؤهلهم للأداء والتنفيذ ب�شكل فعال .ولأننا نعي�ش يف عامل
يوفر �إمكانات غري م�سبوقة ،ف�إنَّ التحدِّ ي يكمن يف م�ساعدة
ه�ؤالء النا�شئة على االعتماد على �أنف�سهم من خالل التحفيز
واملهارات التي كنا نعتربها عنا�صر �أ�سا�سية للنجاح يف جيلنا
والأجيال التي �سبقتنا .ومن ثم �صارت مه َّمتنا �أن ن�سلح
�أطفالنا بالإمكانات املطلوبة التي مل ت ُعد ُتكت�سب تلقائي ًا عرب
ممار�سات حياتنا اليومية .وهذا هو التحدي الذي نعتربه
�صعب ًا وم�ش ِّوق ًا يف نف�س الوقت.

حماور البناء ال�سبعة

عب «�إريك هوفر» عن التحدِّ ي الذي نواجهه كمر ِّبني ومع ِّلمني
َّ
يف قوله« :يف �أوقات التغيري يحظى ال�شغوفون بالتعلم مب�ستقبل
�أف�ضل� ،أ َّما مدَّعو الثقافة ف�إنهم َيبقون فقط م�ؤهَّ لني للتعامل مع
وع ْب درا�سة خ�صائ�ص ال�شغوفني بالتعلم،
عامل مل ي ُعد موجود ًا»َ .
تع َّرفنا �إلى املفاهيم واملعتقدات التي ن�سميها «املحاور الأ�سا�سية»
والتي َّ
تت�شكل من خالل ثالث عمليات للإدراك احل�سي وفهم
العامل ،و�أربع مهارات �أ�سا�سية جتعل النا�س ف َّعالني ب�شكل متكامل.
وهذه املحاور ال�سبعة هي :الإدراك احل�سي للإمكانات ال�شخ�صية،
والإدراك احل�سي لقيمة الذات ،والإدراك احل�سي لت�أثري الإن�سان
يف حياته ،ف�ض ًال عن مهارات :التوا�صل مع الذات ،والتوا�صل مع
الآخرين ،والتنظيم ،وتقدير املواقف يف احلكم على الأمور.

من ال�صعب �أن تكت�سب الإح�سا�س باملعنى والهدف والأهمية من دون �أن تلعب دور ًا م�ؤثر ًا يف احلياة ،فهذه
الأحا�سي�س تنبع من �إدراكك حلاجة الآخرين �إليك ،ومبادرتك �إلى م�ساعدتهم يف �أهم جوانب حياتهم.

التطبيق العملي للإدراك احل�سي
احل�سي هو اال�ستنتاجات التي ن�صل �إليها
الإدراك ِّ
حول ذاتنا وحياتنا من خالل تدبرنا للتجارب التي
مررنا بها .فلكي ت�ستطيع العمل بفاعل َّية مع النا�س
يجب �أن تدرك خم�س �سمات لعمليات الإدراك
احل�سي.

 .1عمليات الإدراك احل�سي هي املحرك
وال�سلوكيات.
الرئي�س للمواقف والتحفيز ُّ
ف�إذا اعتقدنا �أنه ب�إمكاننا فعل �شي ٍء ما ،ف�إننا
نفعله .و�إذا اعتقدنا �أنه لي�س ب�إمكاننا فعل �شي ٍء
ما ،فلن نفعله.

احل�سي عن �أربعة
 .2تنتج عمليات الإدراك ِّ
عنا�صر هي :اخلربة ،والإدراك ،والتحليل،
والتعميم .ويجب �أن مت َّر عملية التعلم بامل�ستويات
الأربعة التالية �إذا كان هدفها تغيري ال�صورة التي
نرى بها العامل ب�شكل دائم:
 uاخلربة وت�أتي ب�أ�شكال و�أنواع عدَّة.
 uاجلوانب التي ندرك �أنها مم َّيزة يف هذه اخلربة.
 uحتليلنا املعتمد على �إدراكنا ل�سبب مت ُّيز هذه
اخلربة.

 uتعميمنا النابع من �إدراكنا الفريد للقيمة
امل�ستقبلية التي حتملها لنا هذه اخلربة.
 .3عمليات الإدراك احل�سي تراكمية� .أعد
قراءة كتاب للمرة الثانية والحظ كيف تت�ش َّكل
لديك وجهات نظر جديدة حول م�ضمون الكتاب
بعد القراءة الثانية .وبنف�س الأ�سلوب ،ف�إنَّ
عمليات الإدراك احل�سي ُتن ِتج لنا معاين جديد ًة
ك َّلما ن�ضج تفكرينا.
 .4عمليات الإدراك احل�سي فريدة .نحن
نفتقد �إلى الدقة واملو�ضوعية عندما نقول�« :أنا
�أعرف ما تق�صده متام ًا» ،لأنَّ معرفة ما يق�صده
�شخ�ص �آخر م�ستحيل حيث �إن الإدراك احل�سي
يختلف من �شخ�ص �إلى �آخر مثلما تختلف
ب�صمات الأ�صابع.

 .5يجب دعم عمليات الإدراك احل�سي من
�أجل تغيريها .فعندما يواجه �أحد الأ�شخا�ص

حتدي ًا يف بيئة ال ي�شعر فيها بالدعم ،ف�إنَّ ك َّل
طاقته تتجه نحو الدفاع عن نف�سه ،بد ًال من
توجيه هذه الطاقة نحو التعلُّم ومن َث َّم التغيري.

يحدد ما نف ِّكر به� ،إال �أنَّ العك�س هو ال�صحيح.
نعتقد يف بع�ض الأحيان �أنَّ ما نراه ِّ

تر�سيخ الإدراك احل�سي للإمكانات ال�شخ�صية

يجد الأطفال يف عيون و�سلوكيات �أولياء �أمورهم ومع ِّلميهم مرايا يكت�شفون من خاللها �أنف�سهم .وهذا مبد�أً
رئي�س يف م�ساعدة الأطفال على ر�ؤية �أنف�سهم ك�أ�شخا�ص م�ؤهَّ لني .فمن ال�سهل على الأطفال �أن يحظوا
بتجارب �إيجابية فيما يتع َّلق باكت�شاف الذات عندما يق�ضون قدر ًا من الوقت مع �أ�شخا�ص يعتربونهم
م�ؤهلني ويعاملونهم على هذا الأ�سا�س.

ال�صغر على التَّعلُّم والتطبيق ،فقد يرون �أنف�سهم م�ؤهَّ لني يف �سنٍّ مبكرة جد ًا.
ولأنَّ الأطفال جمبولون منذ ِّ
فمث ًال قد يطلب «ماجد» ،وهو ابن ثالثة �أعوام ،من والدته �أن ترتكه ي�ساعدها .وقد يعلن عن رغبته بحما�س
فيقول�« :أنا �س�أفعل ذلك» .فرتد والدته« :ال يا �صغريي� ،أنت ما زلت �صغري ًا .اذهب والعب �أو �شاهد التلفاز».
بهذا الأ�سلوب تبد�أ الأم يف �إ�ضعاف �شعور ابنها بالأهل َّية يف �سنٍّ مب ِّكرة وعلمته در�س ًا �سلبي ًا .فعندما يبلغ
�سن العا�شرة �ستخاطبه �أمه« :تعال وجهِّز طاولة الطعام ».لكنه �سيجيبها�« :أنا م�شغول يا �أمي يف اللعب مع
�أ�صحابي وم�شاهدة التلفاز» .ورغم ذلك قد ال تدرك الأ ُّم �أن ابنها ال ميار�س �إال ما د َّربته هي عليه.
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احلواجز والأبنية

هناك خم�سة �سلوك َّيات ي�أتيها البالغون جتاه الأطفال ،فت�ضعف لديهم ال ِّثقة بالنف�س ،وتق ِّلل الألفة وال ِّثقة بينهم وبني الكبار ،وتوحي باال�ستهانة
بالأطفال و�إمكاناتهم .وحتول تلك احلواجز دون تن�شئة �أطفال م� َّؤهلني.

احلاجز الأول :افرتا�ضات ُ َّ
ت ِجم القدرات
االفرتا�ضات ال�صح َّية تفتح الباب �أمام جميع اخليارات .ولكن حني نتبنى افرتا�ضات مق ِّيدة لقدرات
ال�سمة الأف�ضل على الإطالق لدى كل بني الب�شر؛ �أال وهي القدرة والرغبة يف
الطفل ،ف إ� َّننا نتجاهل ِّ
التعلُّم والتغيري .فمن خالل االفرتا�ضات املق ِّيدة للقدرات نقول لأبنائنا« :لن ن�سمح لكم بالنمو والتعلم».

البناء الأول :التحقُّق

حني نفرت�ض �أ َّننا نعرف م�سبق ًا رد فعل الطفل ونقول له« :مل �أخربك لأ َّنني �أعرف �أ َّنك �ستنزعج»،
ف�إنَّ هذا االفرتا�ض يجعله ي�شعر بالإهانة ،والغ�ضب والإحباط .والبديل البناء هو �أن نقول له« :تعال
جنرب مع ًا» �أو «�أرين كيف �ستتعامل مع  .»...فهذا الأ�سلوب مينح الطفل فر�صة التعبري عن ذاته
واختبار �إمكاناته وتعزيز مدركاته.

احلاجز الثاين :الإنقاذ �أو التربير
ُي�س َّمى الأ�شخا�ص الذين َّ
يتدخلون ب�سرعة للأداء نيابة عن الآخرين منقذين �أو م�ساعدين .فهم
ينقذون الآخرين ويثبتون عدم �أهليتهم للفعل والأداء� ،إال �أنهم يجربونهم �أي�ضا على الثبات على
هذا احلال والأداء بنف�س املنوال .ف ُه ْم يخاطبونهم دائما بعبارات مثل« :هذا ما حدث»� ،أو «هذا ما
عليك فعله لت�صلح ما حدث وهذه العبارات تعني �ضمني ًا�« :أنت �ضعيف» .ومثل هذه اللغة املحبطة
حترم الطفل من �إدراك مدى �أهل َّيته و�أهم َّيته.

البناء الثاين :اال�ستك�شاف
ن�شجع الآخرين� ،أو مننحهم احلق يف املمار�سة والتجريب ،ف�إن الأ�سئلة هي �أف�ضل طريقة
عندما ِّ
ملتابعتهم وتغذية مدركاتهم .ميكننا �س�ؤالهم« :ما ر�أيك فيما حدث؟»« ،ماذا تعلمت وكيف ميكنك
نر�سخ �إميانهم بقدرتهم على اكت�ساب
الت�صرف بطريقة خمتلفة يف امل�ستقبل؟» .وبهذا ف�إ َّننا ِّ
املهارات وجتربة �أ�شياء جديدة والنمو من خالل ِّ
حل م�شكالتهم ب�أنف�سهم».

احلاجز الثالث :التوجيه
من ال�سهل علينا �أن َّ
نتدخل ونع ِّلم الأطفال كيف ي�ؤدون بطريقتنا بد ًال من ت�شجيعهم على امل�شاركة،
وتقبل �أيِّ �أخطاء يرتكبونها يف رحلة التعلم .فالب�شر بطبيعتهم خملوقات تع�شق اال�ستقالل والتفرد،
ولذا فهم يتطلعون دائم ًا �إلى االحرتام والتقدير� .أما حني نوجههم ب�شكل مبالغ فيه ونتدخل فيما
ننمي لديهم ح�س املقاومة وال�سلوك ال�سلبي العدواين.
هو غري �ضروري ،ف�إ َّننا ِّ

البناء الثالث :الت�شجيع بالتقدير
عندما تدعو الآخرين �إلى امل�ساهمة ،ف�إ َّنهم يرحبون وي�ستجيبون يف معظم الأحيان� .أما الأطفال،
ف�إنهم ي�شعرون بت�شجيعنا لهم وي�ستجيبون فور ًا حني نقدرهم ون�صغي �إليهم وجنعلهم يدركون �أن
الأخطاء هي فر�ص للتعلم ،ولي�ست �إخفاقات دائمة .فهم ين�ضجون حني يحاولون وي�ؤدون ولي�س
حني ين�صاعون ويذعنون.
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احلاجز الرابعَّ :
وقت قليل
توقع واطلب الكثري يف ٍ

واحتماالت وترافقت مع ال�صرب
التو ُّقعات املبالغ فيها من الأبناء رائعة ما دامت مت ِّثل فر�ص ًا
ٍ
والتفا�ؤل واالنتظار� .أ َّما عندما ت�صبح التوقعات معايري �صارمة ،ونربط بني حتقيقها وبني تقبلنا
لهم ،ف�إنها تتحول �إلى �شروط تع�سفية حمبطة ومدمرة.

البناء الرابع :االحتفال
يتجاوب الأطفال مع املح ِّفزات اخلارجية .فعندما نحتفل ب�شكل �سريع ب�أيِّ خطوة �صغرية يخطونها
ف�إ َّننا نح�صل على نتائج كبرية .فاالحتفال هو اعرتاف بحدوث تق ُّدم ملمو�س ي�ستحق التقدير
والإ�شادة .كما �أن مدة االحتفال وتوقيته من الأمور املهمة جد ًا� .إذ ينبغي �أن يكون فوري ًا وب�سيط ًا
ومعتد ًال ،من دون ردود �أفعال �صاخبة.

احلاجز اخلام�س :لغة الكبار

ُت�ستخدَ م لغة الكبار حني نن�سى �أننا كنا �أطفا ًال ،فنتو َّقع من الطفل �أن يتخطى مرحلته العمرية ،ونطالبه ب�أن يف ِّكر ويت�ص َّرف ويرى ويدرك ويعمل
بطريقة البالغني .وت�أتي هذه اللغة على �شكل عبارات مثل« :ملاذا ال ميكنك �أن تفعل ذلك؟ متى �ستكرب؟ هل فعلت ذلك؟ �ألن تفعل ذلك؟ هل �أنت
كذا ()...؟ .وهذا الأ�سلوب �سلبي لأنه يعني �أننا نطلب من الطفل قراءة ما يجول يف �أذهاننا ،وحني يعجز عن التفكري والر�ؤية بطريقتنا ،ي�شعر
ب�أ َّنه غري مقبول طبق ًا ملعايرينا .فهذه اللغة تتجاهل تف ُّرد الإدراك احل�سي لدى كل فرد منا ،ولذا فهي ت�سبب الإحباط.

البناء اخلام�س :لغة االحرتام

تتم َّثل لغة االحرتام يف عبارات مثل« :ما ر�أيك يف...؟» �أو «دعني �أت�أ َّكد من �أ َّنني �أفهمك بو�ضوح» فهذه اللغة حترتم الأبعاد اخلم�سة للإدراك
احل�سي لأنها ت�ستخدم �أ�سئلة« :ماذا؟» و»�أين؟» و»متى؟» و»كيف؟» و»ب�أيِّ طريقة؟» َفت ُو ّقر الطفل ،وتُظهر احرتام وتف ُّرد الإدراك احل�سي ِّ
لكل فرد.

دعم الإدراك احل�سي للأهمية ال�شخ�صية

معنى للحياة ،و�أن
يرتبط ثاين املحاور ب�أعظم حاجة كامنة يف الوجود الإن�ساين .وتتكون تلك احلاجة من عن�صرين� :أن جتد ً
ت�ستوعب وجت ِّرب �أهميتك ال�شخ�صية.

تر�سيخ الإح�سا�س باملعنى والهدف
اليوم ،ومع �ضبابية التقاليد وتعقد البنيان
الأ�سري ،علينا م�ساعدة الن�شء على
تر�سخ ال�شعور بقيمة
االنخراط يف جتارب ِّ
احلياة وقيمها� .أق�صر الطرق �إلى ذلك
هو �إر�شاد ال�شباب �إلى الأن�شطة التي تنمي
إح�سا�سهم مبعنى احلياة وغايتها .فقد
� َ
�أظهرت الأبحاث �أنَّ تدري�س ال�شباب للن�شء
ُيعد مك�سب ًا للمع ِّلمني مثلما هو مك�سب
للمتع ِّلمني ،وذلك ب�سبب �شعور ال�شباب

ب�أنهم يلعبون دور ًا �إيجابي ًا يف احلياة و�أنهم
ي�ساعدون من يحتاجون �إليهم .فعندما تُطلب
م�ساهمات الآخرين ،ف�إنهم يعربون فور ًا
عن رغبتهم وقدرتهم على العطاء ،فينمون
وتتبلور �شخ�صياتهم ب�إيجابية لأنهم يلعبون
�أدور ًا حيوية .والقاعدة البديه َّية هنا ب�سيطة:
من ي�ساعد الآخرين يكت�سب الإح�سا�س
بالكرامة واحرتام الذات ،وهذه واحدة من
�أهم �سمات الإن�سان املعطاء واملن ِتج.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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النِّقا�ش لي�س جم َّرد كلمات

ما نعنيه بالنقا�ش واحلوار هنا لي�س جمرد تبادل كلمات .احلوار ال يحدث وال يكتمل �إال مع التبادل الهادف حلاالت
ناخ من الدعم والأمان والتفاهم ،حيث ميكن لإمياءة ر�أ�س �أو حلظة �صمت �أن تو�صل الر�سالة
الإدراك احل�سي يف ُم ٍ
وتعرب عما يدو ُر يف النف�س من م�شاعر �إن�سانية فيا�ضة .وميكن للحوار �أن يتقو َلب ب�أ�ساليب ال ح�صر لها �إذا ما تناق�شنا
بعقول مفتوحة وتقبلنا كل االحتماالت .ب�إمكاننا مث ًال �أن ندعم احلوار عندما نتو َّقف عن طرح الأ�سئلة ذات الإجابات
املغلقة مثل« :هل كان يومك جيد ًا؟ وطرحنا �أ�سئلة مفتوحة مثل« :ماذا حدث معك اليوم؟» فبع�ض الأطفال يحبون
التح ُّدث كثري ًا ،بينما ِّ
يف�ضل بع�ضهم الآخر االقت�صاد يف الإجابات وت�أتي ردودهم على قدر الت�سا�ؤالت .ويف كل احلاالت
ف�إن النقا�ش الإيجابي هو ما ميكن الطفل ويف�سح له م�ساحات مرنة للأخذ والعطاء� ،سواء مت ب�شكل مبا�شر �أو بالإيحاء.
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�سبب حمدد
نقد الطفل ومدحه دون ٍ

هذا الأ�سلوب يع ِّلم ويدفع الطفل �إلى �أن يعمل كي يلقى ا�ستح�سان الآخرين ،ولي�س من �أجل اكت�ساب
الر�ؤية والإدراك ،وقد يجعله ينظر �إلى �أخطائه وك�أنها تنتق�ص من قيمته وجترح �شخ�صيته .فال ي�شعر
�سبب حمدد .والعك�س �صحيح عندما ي�ستحق الثناء
وجه له املدح من دون ٍ
الطفل ب�أهمية ما يفعله حني ُي َّ
ويناله لأ�سباب وا�ضحة له ولذويه ومعلميه .فهناك فرق بني �أن ُتذ َّي َل ورقة التلميذ بكلمة «رائع» ،وبني �أن
تذ ِّيلها بالتعليق الوا�ضح التايل« :لقد �أحببت فع ًال الطريقة املنظمة وال�سل�سلة التي ُ�صغت بها مو�ضوعك».
فمِ ثل هذا التعليق املحدَّد ي�شكل دعم ًا حقيقي ًا للطفل لأنه يجذب انتباهه �إلى قدراته اخلا�صة واملم ِّيزة.
كي ن�ساعد الأطفال على النم ِّو واكت�ساب الأدوات ال�ضرورية للنجاح يف احلياة ،علينا �أن نخربهم حتديد ًا
بالأ�شياء التي �أبلوا فيها بال ًء ح�سن ًا .و�أن يكون تعليقنا على �أدائهم انعكا�س ًا للمقايي�س املحددة التي نحكم
بها عليهم ،و�أن ن�صرح لهم ب�أ َّننا ندرك بالفعل الأ�شياء التي �أجادوا العمل عليها ومتيزوا فيها.

دعم �إدراك الطفل حول ت�أثريه يف �إثراء حياته
يت�ض َّمن املحور الثالث �إدراك الفرد احل�سي �أن �أفكاره واختياراته و�أفعاله
ت�ؤ ِّثر بالفعل يف جمريات حياته .فمن ال�سمات امل�شرتكة بني من مييلون
اعتقادهم �أن قدرتهم على التحكم فيما
�إلى التورط يف امل�شكالت هي
7
مي ُّرون به يف حياتهم حمدودة �أو معدومة .من الناحية العلمية ،يو�صف
ه�ؤالء الأ�شخا�ص ب�أنهم يعي�شون ويت�صرفون بعقلية ال�ضحية ،و�أ َّنهم يعانون
من االعتقاد يف الدور الكبري الذي تلعبه امل�ؤثرات اخلارجية يف حياتهم،
ويعمدون �إلى ت�ضخيم هذا الدور؛ �أي �أنهم يعتربون �أنف�سهم �ضحايا ال حول
لهم وال قوة �إزاء الأحداث اخلارجية التي تدور ومتور من حولهم.
وغالب ًا ما ي�سلك ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف حياتهم �أحد امل�سارات الثالثة التالية:

� .1إ َّما �أنهم ي�شعرون ب�إحباط م�ستمر ب�سبب ف�شلهم يف الو�صول �إلى ال�سعادة
والنجاح يف العامل اخلارجي.
� .2أو يق�ضون حياتهم يف الرك�ض ودون توقف على �أمل �أن ي�صلوا يوم ًا ما
�إلى مرحلة ال�سعادة والر�ضا.
� .3أو يعي�شون حياة متمردة وي�سعون �إلى ال�شعور الزائف بال�سيطرة.
وعلى العك�س ،ف�إن من ميلكون �شعور ًا قوي ًا بالت�أثري يف جمريات الأمور
ي�شعرون ب�أن لديهم قدرات داخلية ومواهب فريدة ت�ساعدهم على التحكم
يف حياتهم ،و�أنهم قادرون وجديرون بامتالك ح�س امل�س�ؤولية .ولذلك جند
جتاربهم و�سلوكياتهم تنعك�س �إيجابي ًا يف قراراتهم واختياراتهم ال�شخ�صية.

امل�س�ؤولية بكل ب�ساطة هي القدرة على التعامل مع املواقف والتع ُّلم منها.

تنمية قدراتهم على التحكم يف حياتهم
هناك كثري من الأفكار والنظريات التي ميكن �أن ت�ساعد الأطفال على تنمية قدراتهم الداخلية
والتحكم يف حياتهم .فما دمنا نريد �أن ننمي لدى �أطفالنا ال�شعور ب�أ َّنه ميكنهم ال�سيطرة على
حياتهم ،فعلينا _ �أو ًال وقبل �أيِّ �شيء _ �أن نكون �صادقني معهم و�أن نعني حق ًا ما نقوله .ثم علينا
�أن نراقب ت�صرفاتهم ،و�أن نتخيل ،ثم نر�سم حدود ًا منطقية ل�سيطرتهم على حياتهم ،على �أن
نحرتم املعايري والأ�س�س التي بنينا عليها قراراتنا ب�ش�أن هوام�ش احلرية التي �سنمنحها لهم.
كما يجب �أن نتج َّنب التهديدات �أو الوعود التي ال ميكننا حتقيقها .وعندما نلتزم بوعودنا لهم،
وننفذها ب�أمانة و�أريحية ،ون�شرح لهم بو�ضوح احلدود واخلطوط التي ت�ؤطر �سلوكياتهم ،ف�إننا
مننحهم فر�ص ًا �أف�ضل لإدراك الكيفية التي َيرتتب و ُيبنى بها عاملهم .ف�إدراكهم للعامل هو ما
ي�شجعهم على الإدراك احل�سي لذواتهم ولقدراتهم املتاحة للت�أثري يف جمريات حياتهم.
ِّ
ومن النتائج املبا�شرة واملهمة لعملية و�ضع حدود ل�سلوكيات الأطفال؛ حتديد م�س�ؤوليات وواجبات
وحقوق وامتيازات الطفل داخل املنزل ،بهدف دعم �إدراكه احل�سي للتح ُّكم الذي يتمتَّع به ب�شكل
�أكرب .حيث يعتمد �إح�سا�س الأطفال ب�سيطرتهم على حياتهم على �إدراكهم للعالقة الوثيقة بني
الأ�سباب والنتائج .ولهذا فمن ال�ضروري �أن ن�سمح لهم بتجربة عواقب �أفعالهم.
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ويخ�شى الكثري من الآباء واملع ِّلمني التخ ِّلي
عن طرقهم املت�س ِّلطة واملتح ِّكمة لأ َّنهم ي�ؤمنون
ب�أنَّ البديل الوحيد لتلك ال�سيطرة هو الت�س ُّيب
الالم�س�ؤول� .أ َّما من يخ�شون التخ ِّلي عن الت�س ُّيب
الالم�س�ؤول ،فهم يظنون �أنَّ البديل الوحيد

له هو التع�سف والعنف� .إال �أن الأفكار التي
نناق�شها هنا تعتمد على التعامل مع الأطفال
ب�صرامة م�صحوبة بالكرامة .حيث ُت ِّكن هذه
املعادلة الوالدين من احلفاظ على �سيطرتهم
وم�س�ؤولياتهم ،ولكنها �سريع ًا ما جتعل الأطفال

ي�شاركون يف كليهما .ومن خالل هذه العملية
يتحقق هدفان :الأول هو تط ُّور عمليات الإدراك
احل�سي املحورية لدى الأطفال ومنو قدراتهم،
والثاين �أن عملية الرتبية والتعليم ت�صبح �أ�سهل
بكثري على املدى الطويل.

م�شاعرهم واختيار ردود �أفعالهم واال�ستجابة لها ،بد ًال من االنفعال بها؛ ي�ستطيعون حتقيق
الأطفال الذين ُي ِكنهم تقييم
ِ
�أهدافهم وبلوغ غاياتهم يف عاملنا اململوء بالتحديات.

دعم وتر�سيخ مهارات �إدارة الذات

ي�ساعد املحور الرابع الأطفال على تطوير مهارات �شخ�صية قوية متكِّنهم من التعامل مع م�شاعرهم
و�أفكارهم وانفعاالتهم الداخلية ب�أ�ساليب تزيد من ا�ستمتاعهم باحلياة وت�سهم يف جناحهم .وهناك
ثالث مهارات للتوا�صل مع الذات ،وهي امل�س�ؤولة عن �إدارة حياتنا العاطفية وال�شعورية وت�ضم :تقييم
الذات ،والتحكُّم يف النف�س ،واالن�ضباط.

تقييم الذات

ويتلخ�ص تقييم الذات يف
هو القدرة على �إدراك امل�شاعر ال�شخ�صية وتف�سريها واالعرتاف بها مثل :الإحباط والفرح وال�سعادة واحلما�س واحلبَّ .
الإجابة عن الأ�سئلة التالية« :ما �أف�ضل نتيجة �أرغب يف حتقيقها من خالل هذه التجربة؟ وكيف �أود �أن �أ�شعر حني ينتهي هذا الأمر؟»

التحكُّم يف النف�س

وهو القدرة على اختيار اال�ستجابة املالئمة
ل�شعو ٍر ما من بني عدد من ال�سلوكيات
املحتملة .وتتط َّلب مهارة التحكم يف النف�س
االعرتاف ب�أنَّ امل�شاعر ال ت�س ِّبب الأفعال� ،أي
�أنَّ امل�شاعر لي�ست �سوى م�شاعر فح�سب� .أ َّما
الأفعال فهي نتاج القرارات التي يتخذها العقل
ب�ش�أن ا�ستجابته لهذه امل�شاعر .ومن الطرق
الفعالة ملمار�سة التح ُّكم يف النف�س تقييم
الطفل ل�سلوكه ال�سابق .حيث يكت�سب الأطفال
مهارة التح ُّكم يف النف�س عندما يتع َّلمون كيف

االن�ضباط

يدركون العالقة بني امل�شاعر والأفعال ،وبني
الأفعال والنتائج .والهدف هنا �أن يدركوا
م�شاعرهم و�أفعالهم وجتاربهم ،لكي يفعلوا
�شيئ ًا خمتلف ًا يف امل�ستقبل من �أجل الو�صول �إلى
نتيجة خمتلفة.
اطرح الأ�سئلة التالية بلطف على الأطفال
ال�صغار“ :مباذا كنت ت�شعر؟ ماذا فعلت؟
ما الذي حدث؟” فقد ُ�صممت هذه الأ�سئلة
مل�ساعدة الأطفال على تف�سري جتاربهم� .أ َّما
الأطفال الأكرب �سن ًا ،فيمكن ت�شجيعهم على

ملوقف ما .ويتحقق حني ي�ستطيع املرء تنحية
هو نتيجة لتقييم الذات والتح ُّكم يف النف�س ا�ستجابة ٍ
�سلوكياته التي ينتج عنها الإ�شباع امل�ؤقت من �أجل حتقيق هدف مت اختياره م�سبق ًا .وال ي�ستطيع الأطفال
حتت �سنِّ ال�سابعة والثامنة حتقيق االن�ضباط .ومن غري املعقول �أي�ض ًا �أن نتو َّقع منهم التح ُّكم يف
م�شاعرهم ودوافعهم .ولكن ميكننا تعليمهم عواقب التخ ِّلي عن امل�شاعر ،من غري �أن نتو َّقع منهم �أن
يدركوا جم ًال كهذه“ :على الرغم من رغبتي يف ت�أجيج اخلالف مع فالن� ،إال �إنه كان من الأف�ضل �أن
�أنتظر و�أفكر ثم �أناق�ش الأمر” .ومع منو الطفل وجتاوزه الثامنة من العمر ،تكون �إجابة كهذه ممكنة.
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التعبري عن �إدراكهم مل�شاعرهم و�سلوكياتهم
والعالقة التي تربط بينهما .وميكنك �أن
تعرف �أنَّ الأطفال جاهزون لإ�سباغ ما تع َّلموه
على امل�ستقبل حني يتوقفون عن طرح �أ�سئلة
مثل“ :هل اليوم ال�سبت؟” ،ويكت�سبون القدرة
على �إدراك �أنَّ “يوم ال�سبت بعد ثالثة �أيام”.
ويف هذه املرحلة ميكنك البدء بطرح �أ�سئلة
عليهم مثل“ :حني ت�شعر بكذا ،ماذا ميكنك �أن
تفعل ،وما الذي قد يحدث؟”

تر�سيخ مهارات التوا�صل مع الآخرين

يعترب تعلم و�إجادة التوا�صل والتفاعل والتعامل من �أ�صعب و�أهم ال�صراعات التي يجب على كل
�إن�سان �أن يختربها ويخو�ضها يف مطلع حياته .ولهذا ف�إن عجز ال�صغار عن �إجادة هذه املهارات
يجعلهم عاجزين عن االندماج مع �أقرانهم واالن�سجام مع عاملهم .فالأطفال الذين ي�شعرون
ب�أنهم غري مفهومني وغري ُمق َّدرين يعي�شون حاالت من الإح�سا�س بال�ضعف والعدوانية والغ�ضب.

مهارات التوا�صل االجتماعي الف َّعال

 uاال�ستماع� :إدراك ما يقوله الآخرون وفهمهم وت�صور منظورهم u .التفاو�ض :ت�سوية النزاعات بالبحث عن ٍّ
و�سط يحقق م�صلحة الطرفني .
حل َ
 uالتوا�صل :تبادل الأفكار واملعلومات والطرائف مع الآخرين u .امل�شاركة� :ض ُّم الآخرين �إلى جتاربنا و�أن�شطتنا.
 uالتعاطف :جعل الآخرين ي�شعرون ب�أننا نتف َّهم م�شاعرهم وندرك احتياجاتهم.
 uالتعاون :العمل مع الآخرين لتحقيق هدف م�شرتك.

مفاتيح تطوير مهارات التوا�صل لدى الأطفال

 .1الكالم باحرتامُ :تع ُّد القدرة على �إعادة �صياغة الكالم ب�أ�سلوب �أف�ضل وا�ستخدام عبارات تبد أ�
أهم �أدوات اال�ستماع الف َّعال التي مت ِّكننا من �إدراك الر�سالة املق�صودة ب�شكل دقيق.
بـ“�أنا” من � ِّ
 .2عند التعامل مع الأطفال عليك �أن تتقن مهارات اال�ستماع والتعاطف والتفاو�ض.
 .3من املهم �أي�ض ًا �أن تبدع يف ابتكار مواقف حتفز الطفل �إلى ممار�سة هذه املهارات ،وجتعله
يراقبك و�أنت تتحلى بال�صرب وتبتهج للنجاح ،وتكرر املحاولة بعد الف�شل.

دعم وتر�سيخ املهارات التلقائية والنظامية

ح�س امل�س�ؤولية ،والتك ُّيف ،واملرونة� .إذ ُيع ُّد �إدراك العالقة
تتك َّون املهارات النظامية �أو التلقائية من� :إدراك العالقة بني الأ�سباب والنتائج ،واكت�ساب ِّ
هدف ما ،على الطفل �أن يفكر يف تو ُّقع
الوثيقة بني الأ�سباب والنتائج �أمر ًا �ضروري ًا يف �إطار احلياة اليومية من �أجل حتديد الأهداف وحتقيقها .ولتحديد ٍ
النتائج املحتملة ،والعالقات املت�ض َّمنة ،واخلطوات الواجب اتباعها ب�ش�أن العالقات املركبة وت�أثريها يف الهدف املراد حتقيقه.
كما يعترب اكت�ساب ح�س امل�س�ؤولية جوهر املهارات املنطقية والنظامية .ونق�صد بح�س امل�س�ؤولية تلك القدرة على التع ُّرف �إلى العنا�صر املرتابطة بالبيئة
والت�ص ُّرف �إزاءها ب�شكل مالئم .فال�شخ�ص امل�س�ؤول ي�ستوعب العالقات املتبادلة بني العنا�صر واملبادئ التي تكون عامله ،كما ميلك القدرة على التعامل
معها بفاعلية.
و ُيع ُّد التك ُّيف ،وهو املهارة النظامية الثالثة ،من �أقوى القدرات املرنة التي ت� ِّؤمن البقاء واملحافظة على اجلن�س الب�شري .فالن�ضج هو املرحلة احلياتية
التي متكننا من �إدارة جوانب �شخ�صيتنا املتعددة ب�شكل �إبداعي .وحني ن�صل �إلى تلك املرحلة ،نكون قد تع َّلمنا مهارة التك ُّيف التي ت�ؤهلنا الختيار
وظرف ما .يف حني يعتقد الأ�شخا�ص غري النا�ضجني �أ َّنهم ميلكون �شخ�صية �أحادية وخطية وذات وجه
اجلانب املنا�سب من �شخ�صيتنا يف موقف ماٍ ،
واحد وعليهم �أن يتعاملوا من خاللها مع جميع املواقف .ولذا فهم يتجاهلون تعليقات الآخرين ،ويف�شلون يف تو ُّقع عواقب �سلوك َّياتهم ،وال يتع َّلمون كيف
يتك َّيفون بفاعلية من دون تقدمي تنازالت تكون تكاليفها باهظة على املدى البعيد .وهكذا ف�إن املرونة تعني القدرة على االنحناء حتى متر الرياح وتهد�أ
العوا�صف يف ظل الأو�ضاع املعقدة.

لتنمية املهارات التلقائية لدى الطفل

 .1جت َّنب ال�شدَّة والتح ُّكم الزائد .يكمن �أحد عيوب التح ُّكم يف الطفل والذي
يقوم على �سيا�سة الثواب والعقاب يف �أنه يت�سبب يف تقلي�ص م�ستوى
تفاهمه مع الآخرين ،وذلك ب�سبب االعتماد على املثري واال�ستجابة
وحدهما .فالطفل املربمج على مثل هذا امل�ستوى من ال�شدة ال ميلك
�سوى خيارين� :إ َّما الطاعة �أو التم ُّرد.
 .2جت َّنب الت�سيب الالم�س�ؤول واال�ستقاللية املفرطة .يحول الت�سيب
الالم�س�ؤول دون �أن يتحمل الطفل عواقب ت�ص ُّرفاته.

احلب واالحرتام واالهتمام ب�سلوكيات الأطفال،
 .3عدم ربط التعبري عن ِّ
احلب
وذلك ب�أن نف ِّرق بني الأفعال والأ�شخا�ص ،ونتج َّنب ا�ستخدام ِّ
واملدح واال�ستح�سان كمكاف�آت.
� .4إن�شاء بيئة مرتابطة منطقي ًا لتك ِّلل قراراتنا املتفق عليها بالتعامل مع
الطفل ،وتتوجها ب�شعور ي�صون كرامته ،رغم �أنه يت�سم بال�صرامة
واالحرتام.
 .5كن وا�ضح ًا .قل ما تق�صد ,واق�صد ما تقول.
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 .6حافظ على كرامة الطفل .جت َّنب �إظهار غ�ضبك �أو �أيَّ م�شاعر
�سلب َّية للطفل .كن الفعل ولي�س رد الفعل .واخرت �أن تتعامل مع
كل الأمور و�أنت يف �أف�ضل حاالتك ولي�س يف �أ�سوئها.
 .7ع ِّلم �أطفالك باحرتامِّ .
و�ضح لهم عواقب �أفعالهم بد ًال من �أن
تو�ضح لهم الإجراءات التي اتخذتها ملعاقبتهم.

دعم وتر�سيخ مهارات تقدير الأمور

تتط َّلب املهارات التقديرية تطبيق الأفكار املج َّردة على احلياة
الواقعية .وهذا املحور ي�ساعد الأطفال على تنمية مهارات تقديرية
قوية .فهو مينحهم القدرة على تقييم املواقف فيما يتع َّلق بقيمتها
العملية والأخالقية ،واتخاذ قراراتهم انطالق ًا من هذا التقييم.
ُح�سن التقدير مهارة مكت�سبة والطريقة الوحيدة
لتنميتها هي ممار�ستها.

�أ�س�س تنمية املهارات التقديرية
احلوار والتعاون

�أدرك الفالحون يف املا�ضي �أهمية تعليم �أبنائهم �إدارة �ش�ؤونهم
العائلية والزراعية� .إذ كان الفالح يدرك �أ َّنه �إذا �أ�صابه مكروه،
ف�إنَّ بقاء عائلته �سيعتمد على ح�سن تقدير �أبنائه للأمور .لنت�أمل
هذا احلوار بني فالح وابنه:
 uمتى ُترانا �س َن ُج ُّز عُ ْ�ش َِب احلقل يا بني؟ فيجيب االبن:
 uطبقا خلطتنا اليومية ،ف�سوف نح�صده بعد �ساعتني يا �أبي!
في�س�أله الأب:
ال�سحب ال ُّركامية التي بد�أت تتلبد يف
 uح�سن ًا ،ولكن ماذا عن ُّ
الأفق؟! فينظر االبن �إلى الأفق البعيد ،ويرد:
 uيا �إلهي! كنت �أنظر �إلى الأر�ض ال �إلى ال�سماء .الأمطار الرعدية
قادمة و�سن�ؤجل ج َّز الع�شب �إلى �أن متر العا�صفة وجتف
الأر�ض!
كان الفالح يدرك من واقع املمار�سة العملية ،وحتميل �أبنائه
الع�شب املح�صو َد
كامل امل�س�ؤولية� ،أنهم يعرفون �أن الأمطار تدمر َ
و ُتف�سده قبل �أن يتحول �إلى َّق ْ�ش .وباتباع �أ�ساليب التدريب املهني
الف َّعال ،فقد ترك ابنه ي�ستنتج التقدير اللحظي املنا�سب للموقف،
ويتخذ القرار انطالق ًا من ُمعطيات الواقع ،ولي�س ا�ستناد ًا �إلى
التوجيه احلريف املبا�شر.

و ِّفر للطفل فر�ص ًا للعب الأدوار

املق�صود ب�أخذ الأدوار �أن ن�سند لأطفالنا دو َر ُ�ص َّناع القرار
ونرتكهم يحاولون تطبيق معلوماتهم وخرباتهم ونظراتهم الثاقبة
على موقف واقعي �أو افرتا�ضي.
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اترك طفلك يجرب عواقب اختياراته

عندما يكت�شف ال�صغار �أنَّ اختياراتهم حتدد النتائج �سي�شعرون بق َّوتهم
و�أهم َّيتهم ،وتتزايد ثقتهم ب�أنف�سهم ويدركون �أ َّنهم ميلكون مقاليد الأمور
يف حياتهم .وبالتدريب ،يربعون ومي�سكون بزمام الأمور.

�شجع طفلك على التفكري وطرح الأ�سئلة
ِّ

�أ َّول متط َّلبات �إ�صدار الأحكام هو معرفة الطريقة املنا�سبة لتحليل
املواقف ،وحتديد الأ�سئلة التي يجب طرحها لتحقيق ر�ؤية ما .يحتاج
الأطفال �إلى امل�ساعدة كي ي�ستطيعوا حتديد العنا�صر احلا�سمة واجلوانب
موقف ما ،والكيفية التي �ست�ؤ ِّثر بها يف النتيجة .ومبجرد �أن
املهمة يف ٍ
يتم َّكنوا من هذا التحليل� ،سيكونون قادرين على ا�ستخدام معلوماتهم
ونظراتهم الثاقبة وخرباتهم يف حتديد ما �سيفعلونه حيال هذا املوقف،
وكل موقف.

اخلطوات الثالث خللق جو تربوي �صحي

� .1إذا �أخط�أت يف حق طفلك ،فاعرتف فور ًا.
 .2اعتذر للطفل؛ لي�س فقط لإر�ضائه ،بل لتعليمه �أن االعتذار �سلوك
�إيجابي واجب.
 .3عالج املوقف من خالل التعاون اجلاد مع طفلك والبحث عن حل
للم�شكلة.
ي�ستجيب الأطفال لهذه اخلطوات الإيجابية ب�شكل رائع .ورغم �شعورهم
بالغ�ضب واالمتعا�ض جتاه كل من ال ُي ْح�سن معاملتهم ،ف�إن الأطفال
ي�ساحمون كل من يعتذر لهم ب�سرعة ،حيث يخلق االعتذار جو ًا من الدعم
الذي ي�ست�شعره الطفل ويبد�أ بالبحث ب�شكل �إيجابي عن حلول.

ثمن التغيري

ما الثمن الذي ميكنك �أن تدفعه لكي ت�ضمن جناح �أطفالك ليكونوا
م�س�ؤولني و�إيجابيني يف حياتهم ،وينفعوا ذواتهم ويخدموا جمتمعاتهم؟
الثمن الوحيد الذي ميكن �أن يدفعه الكبار مل�ساعدة ال�صغار هو تغيري
مناهجهم الرتبوية يف ٍّ
كل من املنزل واملدر�سة .يف البداية ،قد تبدو
بع�ض الأ�ساليب واملهارات اجلديدة غريبة وغري م�ألوفة .ولذا عليك �أن
تتو َّقع ذلك و�أال تفقد رباطة ج�أ�شك .فمفتاح النجاح هو �أن تت�أقلم مع
هذه الأفكار فتتعامل معها باعتبارها واقعية ومنطقية .ال �سيما و�أننا ال
نطلب الكمال ،لأن طبيعة الأطفال مرنة ومت�ساحمة ،وهم �سريعون يف
التكيف والتعلم واال�ستجابة للمواقف ،ال �سيما عندما يتفاعلون ويتعلمون
من خالل املالحظة والقدوة .ولهذا يكون من حقهم علينا ،ومن واجبنا
نح�سن من �سلوكنا ونطور �أنف�سنا با�ستمرار يف �إطار �سعينا �إلى
نحوهم �أن ِّ
ت�شجيع وحتفيز �أبنائنا على تطوير �أنف�سهم.
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